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ـبـيـاد طـوكـيو ـؤهـله الو ـشـاركه لـبـطـوله الـعـالم ا اسـفـرت  قرعـه الفـرق ا
ـمـلـكه االردنـيه الـهـاشــمـيه وبـحـظـور رئـيس الـوفـد والـتي تـسـتـضـيـفــهـا ا
ـنـتـخب الـعـراقي ـشـارك الـدكـتـور ايالف الــتـمـيـمي  ومـدرب ا الـعـراقي ا
الكـمي العراق للمـالكمه الكـاب طـارق احللـو عن نتـائج مواجـهات قـوية 
الكم جعـفر الكم العـراقي مـرتضى كـوبي مع االيـراني وا حيث يـلعـب ا
الكم الكم منتظر ابو حقي مع ا الكم االوزبكستاني وا عبد الرضا مع ا
الكم الصيني والبطل كرار سهم الياباني والبطل حيدر عبد الرضا مع ا

الكم االسترالي. مع ا
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متاز تدخل فرق ا
في منافسة قوية
من أجل إحتالل
قدمة مواقع ا

ـقابل واصل اجلـهـود والتـسلح بـالـثقـة. با
األمــانــة  االنــحــدار والــتــراجع بــعــد ثالث
مــبــاريــات لم يــتــمــكن مـن حتـقــيـق الــفـوز
لـيـتراجع  ثالثـة مراكـز  حـيث الرابع عـشر
وفـي وضع يـــتــــطـــلب مـن عـــصــــام حـــمـــد
ـراجعة السريعة لألمور التي خرجت عن ا
ـتلك   مـقومات الـسيـطرة بـسرعة لـفريق 
الـــلـــعب واســـتـــعـــد بـــشـــكل واضـح  امــام
حتـديـات النـتـائج داخل وخارج مـلـعبه في
وضــعـيـة مـرتـبـكــة والبـد من مـسـعى جـدي
لــتــدارك الــوضـع احملــرج. وتــقــدم احلـدود
ـتخم ثـالـثـا  بـفـضل فـوزه   عـلى الـوسط ا
بـعـناصـر  وأسـماء لـكـنهـا خذلـت  شنـيشل
الــذي يـجـد نـفـسـه امـام مـوقف  صـعب في
وقت تـقـدم احلدود ومـتـوقع ان يـكون اكـثر
قـدرة  عـلى خـوض مـبـاريـاته الـقـادمـة  في
ظل تـأثـيـر النـتـيـجة اجلـيـدة الثـانـيـة التي
اعـــطت دفـــعـــة لـــعـــنـــاصـــره واالمل في ان
يــقـوده مـظـفــر جـبـار بـهــدوء وقـنـاعـة  الى
الـنـتيـجـة القـادمة عـنـدما يـحل ضـيفـا على
الـنـفط اليـوم  وخـوض اللـقـاء  بطـمـوحات
الـفـوز  في ظل  الـظـهـور الـواضح خلـطوط
الـلعب  ودور الالعب في مـواصلة  السير
 بـــالــنــتـــائج االيــجـــابــيــة  فـي وقت ســقط
الـوسط مرة ثـانية تـواليا وتـراجع مركزين
لـلوراء حيث العـاشر وفي وضع  بات أكثر
صــعـوبــة  إمــام حتـديــات الـنــتـائج ذهــابـا
وإيــابـا. وجنح نـفـط اجلـنـوب اخلـروج من
دوامـة الـنـتـائج الـسـلـبـيـة  وخـطف  الـفوز
األول في مــلـعــبه    بــالـتــغـلب عــلى اربـيل

مــواقع لــلــوراء  بـســبب الــســقـوط الــغــيـر
مــتـوقـع حتت أنـظــار جـمــهـوره الــذي كـان
ــني الـنـفس في ان يـقــطع خـطـوة مـهـمـة
وفي ان  يــخــرج بــالــفــوز الــثــالث تــوالــيـا
ــة في ظـل ظـروف الــلــعب وجتــنب الــهــز
الــتي كــان ان تـســتــغل كـمــا يــجب قـبل ان
يـخـذل جـمهـوره ويـصـعب من األمـور التي
ـصلـحـته وهو  في مـيدانه مـهم ان  تـبقى 
ويــبـقى يـلـعب حتت ضــغط الـنـتـائج  عـلى
ــكن ــيـدان الــتي ال حــســاب مــبــاريــات  ا
الـتفريط بها بهذه الطـريقة. وتقدم الشرطة
 مــوقـعـا واحــدا  بـعــد الـفـوز عــلى األمـانـة
بـثالثة أهداف لواحد ويرفع  رصيده ألربع
نقاط   واالهم   العودة  لسكة االنتصارات
واالسـتـجابـة لـلمـبـاريات في مـهـمة الـدفاع
عن الـلـقب بـقـيادة غـني شـهـد  الـباحث عن
مـنـجز مع فـريق  مـتكـامل يـأمل ان يتـعامل
مـع األمـور بــجــديــة والــســعي الى نــتــائج
تـقــود لـلـصـراع عـلى  الـلـقب من خالل دور
الالعــبـ الـذين يـدركـون أهــمـيـة ذلك بـعـد
الــتـــأخــر في دوري إبــطــال أســيــا ويــقــوم
ـدرب  في تغـير خـطوط الـلعب  من خالل ا
ن بـقــوا عـلى دكه زج عــدد من الالعـبــ 
ــدرب الــســابق واالهم االحــتــيـــاط بــزمن ا
الـــســـيـــطـــرة عـــلى األمـــور من اجل حـــسم
مـبـاريات بـاالجتـاه الصـحـيح    ودائمـا ما
حتـمل مبارياته حتد   ولو ان الفريق حقق
الــفــوز لـــكن مــهم ان يــظــهــر بــأداء واضح
ـسـتـوى وإمــكـانـيـة تـأثـيـر الـالعـبـ في  ا
والن األمــــور  حتــــتـــــاج الى بــــذل أقــــصى

والـــوصــول الــيه يـــكــون من دون خــســارة
ـيـنـاء الـتي يـريـد الـنـقــطـة  بـعـد خـسـارة ا
ـنتـشي بـفوزه عـلى اجلـنوب الـصـناعـات ا
تـعـمـيق جـراح  وإيـقـاف مـسـلـسل الـهـزائم
اخملـيــبـة والـتـطـلع الى الـنــتـيـجـة الـثـانـيـة
ـطلوبة  عـلى حساب اربيل   بعـدما تغير ا
الـوضع في خـطـوط لصـنـاعات الـتي يـكون
قـد عـدلهـا عـمـاد نعـمـة  الذي يـأمل الـعودة
بــالـــفــوز وكــامل الــعالمــات  وهــذا بــدوره
ـــوقـع  الي تــــغـــيــــر من تــــذيل ســــيـــدعـم ا
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بـاسـتـثـنـاء  احـتـفـاظ فـريق الـقـوة اجلـوية
ــوقـعـه االول وانـفــراده بـالــصـدارة بــعـد
ـهم والـثــالث تـوالـيــا عـلى حـسـاب فــوزه ا
الــغـر الــطـلــبـة بــهـدفــ لـواحــد واجنـاز
ـهمة عل أكمل وجـه   قبل ان يرفع رصيد ا
الــنــقـاط الـى تـسع واألهــداف  وفي بــدايـة
ذكـور فقد تـغيرت بـقية تـعززت في الـفوز ا
مـــواقع الــفــرق  األربـــعــة عــشـــر  في ســلم
الـترتـيب باجتـاه اإليجاب والـسلب مـتأثرة
بـنتـائج مباريـات الدور الثـالث. فقد واصل
فــريـق الــقــوة اجلــويــة حتــقـــيق نــتــائــجه
طلوبة وبشكل واضح وتسجيل األهداف ا
من خالل الظهور الواضح للهدف حمادي
ـهــمـة ن حـســ  مـا دعـم من ا احــمــد وا
الـتي تسير  كما يـخطط لها ايوب اوديشو
  واألمـل في ان تـستـمـر لـدعم حـظـوظه في
ــهــمـــة والــنــاجــحــة وسط ظل  الـــبــدايــة ا
ســعــادة أنــصــاره وفي ان يــتـحــسن األداء
ـبـاريات  الـفـوز على ويـتـطور إمـام بـقـية ا
الـطالب يعكس قوة الـفريق وعمل خطوطه
ر في أفـضل حلظاته بـشكل  مـنظم وألنه 
فـي ظل الـتفـوق الـذي يـحـقـقه واإلعالن من
انـه الــطـــرف الـــقـــوي في الـــصـــراع  عـــلى
الـلقب  ومتابـعة األمور  حلظـة بلحظة  من
خالل مـــوجــود مــجــمــوعـــة العــبــ تــقــدم
الـــفــريق عــلـى أفــضل مـــايــرام  ويــدركــون
عـلـيــهم ان يـبـقـوا مـسـتـعـدين طـول الـوقت
بـدوره واصـل الـطالب مـسـلـسل نـتـائـجـهم
اخملــيـبــة والـتــراجع مــوقـعــ ثـاني عــشـر
الـترتيب   بنقطتهم الوحيدة التي حصلوا
عــلــيــهـا مـن تـعــادل مع الــنــجف  وشــعـور
ر من األنـصـار  بـاحلـسـرة  والن الـفريـق 
فــشل ألخــر  بــعـدمــا لــعب ثالث مــبــاريـات
بـالـعـاصمـة قـبل ان يـخـوض اللـقـاء الـقادم
في مـلـعـبه ايـضـا  حـيـنـمـا يـضـيف مـتـذيل
ـوقف نـفط ميـسان  غـد اخلـميس. وتـقدم ا
ـــوقع اخلــامس الـــنــفط  لـــلــوصـــافــة من ا
يـناء بـعقر دارة مـستـفيـدا من فوزه عـلى ا
بـهدفي مـحمد داود  لـيبـقى   محافـظا على
مـستـواه مـنافـسا مـهمـا وفي سجل نـظيف
واالهم ان يـتمكن العودة بالـنتيجة اجليدة
مـن مــلــعب صــعب وبـــات  يــحــيى عــلــوان
يـصنع طـريقـا للـفريـق الذي يـظهـر متوازن
مـرة أخرى وسط تطلعـات مواصلة حتقيق
الـنـتـائج الـتي يسـعى لـلـحـفاظ عـلـيـها  من
خـالل دور الالعـبــ وارتــفــاع األداء  امـام
مـبـاريـات  ستـكـون قويـة إمـام الـنفط كـلـما
اســتــمــر في جنــاحـاته ومــنــهــا الــيـوم مع
ــيــنــاء ثـالثـة ــقــابل  تــراجع ا احلــدود بــا
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تــتـواصل مـبــاريـات الـدور الـرابع  من دور
مـتاز  عندمـا تقام مبـارات  اليوم الـكرة ا
األربـعاء  وفـيها  يـستقـبل النـفط الوصيف
بـسبع نقاط احلدود  بـست نقاط   ويتطلع
أصـــحـــاب  لـــلـــصـــدارة  في ظـل انـــتـــظــار
ـتصدر القوة اجلوية  والنفط اكثر الفرق ا
مـرشــحـا لـهـا  بـفـضـل رصـيـد نـقـاطه الـتي
حــصل عـلـيـهـا من فــوزين عـلى  الـكـهـربـاء
ـيناء وتـعادل مع األمانة ويـعكس نفسه وا
الـفريق اجلاهز عبر شبابه الواعد الساعي
ـهمة والنـتيجة لـتعزيـز النتائج والـبداية ا
الــتي عـاد بـهـا من الـبــصـرة  الـتي  تـشـكل
حــافــزا لـه  في لــقــاء الــيــوم  الــذي  يــقــدر
ر بوضع أهـميـته يحيى عـلوان والفـريق 
مـرتاح  بعد ثالث مباريات وهي من األمور
الـتي تدعـم بقيـة النـتائـج التي يـعول فـيها
عـلـى  األسـمـاء الـشـابـة والـدور الـهـجـومي
ـشــارك بــصـدارة الــهــدافـ حملــمــد داود ا
بـأربـعـة أهداف وهـو االخـر  يـريد الـظـهور
ـنـتــخب الـوطـني لــلـحـصـول امــام مـدرب ا
عـلـى فـرصـة الـدعـوة لـلــمـنـتـخب  الـوطـني
قدمة  بالتعاون وقـبلها وضع الفريق في ا
درب مـع زمالئه ومن خالل طـريـقـة لـعب  ا
السـيما وان الـهدف من مهـمة اليـوم يتمثل
بـاحتالل الصدارة    واإلمـساك بها   وألنه
قـــادر وهــو الــذي يـــقــدم  مــبـــاريــات عــبــر
مـســتـوى واضـحـة  وبـاإلضـافـة الى الـدور
احلــاسم لـلـهـجـوم يـظــهـر  ويـلـعب الـدفـاع
بــأقل األخــطـاء  ويــسـعى احلــفـاظ  مــسـار
الــنــتـائج بــعــدمـا أعــلن عن قــوته  وثــبـات
ـستوى  في وقت يـسعى مظـفر جبار إلى ا
لعب حـشد اجلهود  للدخول بقوة وتركيز 
الـنـفط وقـهرهم بـعـقر دارهم  والـتـخصص
بـقـهـر أهل الـنفـط بعـدمـا جنح مـرتـ على
نـفط اجلنوب ومن ثم على الوسط النتيجة
الـتي نـقـلـته لـلـمـوقع الـثـالث والـتطـلع إلى
حتــقـيق نــتـيـجــة الـفــوز  الـثـالــثـة تــوالـيـا
ـوقع األول أي انه ومـشـاركـة اجلـويـة في ا
سـيـلـعب بحـافـز كبـيـر وسـيكـون إمـام حتد
ــدرب بــعـد كــبــيــر  ولــو   يــكــون اعــد له ا
ـــاضي  الـــذي مـــنح الـــتـــألـق  في الـــدور ا
الالعــبـ دفـعـة  مـعـنــويـة عـالـيـة  والـفـوز
ــرة األولى ثالث الـــيــوم يــعــني حتــقـــيق ا
نـــتـــائج فـــوز تـــوالـــيـــا من خـالل خـــطــوط
شـبـابـيـة   وسـيكـون عـلى الـفـريق احلـفاظ
ـاضـ وقـبـلـها عـلى تـقـدمه فـي الـدورين ا
سـتكـون ع الفـريق على الـوصول ألفضل
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وتـنتـظر الصـناعات بـثالث نقاط  مـواجهة
ـضــيف اربـيل بــست نـقـاط صــعـبـة إمــام ا
الــبـــاحث عن تــعـــويض ســقــوط اجلــنــوب
ـاضي وبـات يـشـعـر بـاخملـاطـر األسـبــوع ا
وبــــضـــــغط جــــمـــــهــــوره  وفي  ان يــــؤدي
الالعــبــ مــا عــلــيــهم لــلــعــودة الـى ســكـة
االنــتـصـارات الــتي يـبــدو تـظـهــر أكـثـر في
فــرانـسـو حــريـري أكـثـر مـن الـذهـاب  إمـام
الــدعـم بــأكــثــر من العب من اجل  حتــقــيق
مـشاركـة تليق بـالفريق الـذي سبق وحصل
ني النفس باخلامس عـلى أربعة ألقاب و

بــهـدف عـمــر مـنـصــوري   مـحـقــقـا خـطـوة
مـهمة بعـد عثرت لـكن  مهم ان  يأتي الرد
ـبـاريات الـسـلـبـية  وان ويـتـوقف تـراجع ا
يـتـقدم   في مـهمـة لـيست بـالـسهـلة ويـبدو
ان عـمـار عـبـد احلـسـ تـمـكن من مـعـاجلة
األخـطـاء    الـتي أمـنـت اخلـروج بـالـفـوائد
واالهم  ان يـظـهر مـرشحـا عبـر ملـعبه وان

يــــــســــــتـــــــعــــــيــــــد دوره في
ــنــافـســات  قـبل ان يــقـوم ا
بـسفـرة خطرة وصـعبة الى
ــــواجــــهــــة نــــفط كــــربـالء 
الــوسط ومــؤكـدان جــهـازه
الــفــني يــخــطط لـإلطــاحـة
بـأصحاب األرض كما فعل
ذلـك في الــــدور  الــــثــــاني
ــيــنــاء. وبــعــد جــيـــرانه ا
بـاراة جـيدة  في ه  تـقـد
مــلــعب  مــيــســان وقــهـره
حتـت أنـظــار  جــمــهـوره
ــني الــنـفس وبــقي   
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أقـامت مـؤســسـة اإلعالم الـعـراقي بــالـتـعـاون مع وزارة
الـشباب والـرياضة نـدوة حتت عنوان ( دور اإلعالم في
رقـي الـريـاضــة الـعــراقـيــة ) وحـضـرهــا وزيـر الــشـبـاب
الــدكـتــور احـمــد ريـاض الــعـبــيـدي ونــخـبــة من الـزمالء
الـصـحـفـيـ واإلعالمـيـ والـريـاضـيـ  إقـامـة الـنـدوة
كـانت تشيـر  بطرف خـفي او معلن  ان هـناك تقـصيرا
ـسـؤولـ عن الــريـاضـة الـعـراقـيـة  بـكل واضـحـاً من ا
عـناويـنـهم ومـسـميـاتـهم واألمـاكن الـتي يـشغـلـونـها  او

شغلوها سابقا.
ـــواضـــيـع واآلراء  وان خـــرجت عن إطـــار تــــداخـــلت ا
العـنوان الـرئيس  ولـكنـها فتـحت ابوابـا للـنقـاش تفاعل
مـعها وزير الشباب والـرياضة وهو يتحدث عن ضرورة
ان تكـون لدى اجلميع تلك الروح الوطنية العالية الكفيلة
بـتحـقق مالـم يتـحقق فـي سنـوات طويـلـة ماضـية  وهي
ـؤســسـة لــلــقـاء مع اهم مــسـؤول في فــرصـة وفــرتـهــا ا
ريــاضـتــنــا الن الـوزارة تــمـثل اجلــهــة احلـكــومـيــة الـتي
يفـترض ان تكون الـراعية للجـميع فيمـا يخص الرياضة
وضـوع األهم او الذي نـعتـقده كذلك  ان والـشبـاب  ا
الصحافة واإلعالم الرياضي العراقي كان ومازال لهما
دورا ايجـابيـا مهـما بـدعم رياضتـنا بـاستـثنـاء من يكون
اسـتثناء واجلميع يعـرف ان هناك من يحاول ان ( ينعق
ـفـردة مـادام هـنـاك من يـحاول مـنـفـردا ) وعذرا لـهـذه ا
خــــلط األوراق  مـع ان الــــفــــرق كــــبــــيــــرا  وواضــــحـــا
ــنـصــفــ من خــارج دائـرة اإلعالم ومــلــمــوسـا  لــدى ا

والصحافة.
من وجهـة النظر الشخصية ونحن نتحملها بكل تأكيد 
ــؤســسـة او ان وجـود وزيــر ريــاضي عــلى رأس هـذه ا
ـشــاكل ــكن ان يــتــغــلب عــلى الــكــثــيـر مـن ا الــوزارة 
ويــسـهم بــتـجــاوزهـا ولــو بـشـكـل تـدريـجـي  وان يـقـول
الـــبــــعض او الـــكــــثـــيــــر ان الـــفــــشل واإلخــــفـــاق رافق
شـخصيات رياضية عديدة وهم يـشغلون مناصب مهمة
ـــكن ان يــكـــون رأي الــوزيــر  نـــحن نــقـــول لــهــؤالء  
ــثل وجــهــة نــظـر وقــنــاعــته في مــوضــوع مــعـ وهــو 
احلكومة في الشأن الرياضي  يختلف بشكل كبير عن
رأي او قـناعة رئيس احتاد او الهيئات  اإلدارية لألندية
 الن األول سـيـكـون مـســؤوال امـام احلـكـومـة في حـالـة

سؤولية امام الثاني. اإلخفاق فيما تتالشى ا
لألمــانــة ان لــيـس هــنــاك تــقــصــيـــرا من الــصــحــفــيــ
واإلعالمـيـ جتـاه ريــاضـتـنـا  لـديــنـا صـحـافـة وإعالم
ـهنـة وهو يؤشـر مكامن ريـاضي ملتـزم جدا بـأخالقية ا
اخلـلل ويثني على العمل اجلاد اخمللص النزيه  اما ان
يــكــون هــنــاك الــبــعض مـن الــصــحــفــيــ ومــثــلــهم من
فردة الـتي ذكرناها مـسبقا  فان اإلعالمـي تشمـلهم ا
ــثــلـوا كل ــكن  بــأي حــال من األحـوال ان  هـؤالء ال
الــصــحـفــيــ واالعالمــ ومن الـصــعب ان يــعــمم هـذا
ـدرب ـوضـوع عـلى اجلـمـيع الن به إجـحـاف وظـلم  ا ا
ـوضوع حـكـيم شـاكـر تـطـرق  بـحـسرة وألـم عن هـذا ا
وشــاطـره الــبـعـض فـيــمـا ذهب إلــيه وهـو كــان مـحــقـا 
الـنـقـطة او اإلشـارة الـتي البـد من الـوقـوف عـنـدها  ان
جــمــيع احلــضــور كــان عــلى اتــفــاق بــأن الــعــراق كـان
ومـازال وسـيــبـقى أرضـا ولــودا  لـلــمـواهب الـريــاضـيـة
ولـــيس بالعــبي كـــرة الــقــدم فــقط  وانـــطالقــا من هــذه
الـقناعة نطرح السؤال التالي  الم يحن الوقت من اجل
ـواهب والــطـاقـات اسـتــثـمـار هــذه ا
الــعــراقــيــة ونــوفــر لــهــا الــبــيــئـة
ـــنـــاســبـــة بــعـــد ان أصـــبــحت ا
الـسـاحــة الـريـاضــيـة الـعــراقـيـة
مـــكـــانـــا رحـــبـــا لـــلـــصـــراعــات
ــصــالح والــنــزاعــات وتــبــادل ا

ونسينا شيئآً اسمه الرياضة.
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صرية تتواصل في محافظة بـورسعيد  ا
ـكثـفة لنـجوم مـنتخـبنـا لكرة التدريـبات ا
الـهـدف لـلــمـكـفـوفــ لـغـرض الـتــحـضـيـر
اجليد للدخول في منـافسات بطولة مصر
الدولية  لـلعبة الـتي ستنطـلق صباح يوم
الــــســــبت الــــســـــابع من مــــارس  2020م
لــــغـــايــــة الــــعــــاشـــر مـن مـــارس  2020م
ـشـاركـة  6سـتـة  دول عــربـيـة. نــطـلـقت
ـعـسـكـر الـتـدريـبي لـلـمـنتـخب فـعالـيـات ا
الـعـراقـي لـكـرة الــهـدف لـلــمـكـفــوفـ يـوم
ـاضي اخلـامس والـعـشرين من الثالثـاء ا
شـباط  2020م  حتـى اخلامـس من شـهر
ــديــنــة الــشــبــابــيــة مـارس  2020م في ا
حملافظـة بورسـعيـد باشراف الـسيـد سعد
عبد اجمليـد رئيس االحتاد العـراقي للعبة
نـتخب والسـيد خـالد جنـم الدين مـدرب ا
الوطني والسيد عبد الكر قاسم مساعد
ــشــاركـة   6سـتـة العــبـ هم ــدرب  و ا

(وليـد مـحمـد وعبـد الـرحمن احـمـد علي
خـــضــيـــر كـــرار عـــلي عـــبـــاس عـــدنــان
مصطفى عبد الله). وأكد  احمد ابو الوفا
ـــصـــري لـــريـــاضـــات  عـــضـــو االحتـــاد ا
كـفـوف مـديـر الـبطـولـة بأن الـعـراق قد ا
حضـر الى جمـهـورية مـصر الـعـربيـة يوم
اخلـامس والـعـشـرين من الـشـهـر اجلـاري
لــغـرض اقــامــة مــعـســكــر تــدريــبي قــبـيل
ـشـاركــة بـالـبــطـولـة ونـتــشـرف ونـرحب ا
كثـيرا بـاشـقائـنا من الـعـراق. ويذكـر  بان
كـرة الـهـدف تـعـد الــلـعـبـة األولى واألكـثـر
كفوف وهي لعبة جماعية شعبية لدى ا
ــلـــعب في مـــلــعب الـــطــائـــرة طــوله 18م تُ
ــبــاراة بــ وعــرضه 9م حــيث جتـــري ا
مـجــمــوعـة مـن الالعــبـ وعــددهم في كل
فريق ستـة العب ثالثـة أساس والـبقية
لـعب إلى ثالثة مناطق احتياط ويُـقسم ا
هي "منطقة الالعـب والرمي واحملايدة"
باراة وهناك خـطوط إرشاديـة وتعتـمد ا

عــــلى رمـي الــــكــــرة مـن أحــــد العــــبي
الــفــريــقــ وهــو يـــقف مع اثــنــ من
العــبي فــريــقه أمــام مــرمــاهم بــاجتــاه

مرمى الفريق اآلخر ويعتـمد فيها اجلميع
عـلى حـاسـة الـسمـع حـيث أن كـرة الـهدف
بداخلـها جرس يـصدر صوتًا أثـناء توجه
ا الكرة للفريق اآلخر يحدد مسار الكرة 
يـسـاعــد الـفـريـق اآلخـر لـلــتـصـدي لــلـكـرة
وحـمــايــة مـرمــاه.  وبــالـنــســبـة لــلــمـرمى
رمى فارتفاع قـائميه  1.5مترًا وعرض ا
أمـتــار ويُـغــطى الـقــائـمــ والـعــارضـة 9
ـواد سـمـيـكـة ولـيــنـة لـسالمـة الالعـبـ
ــكن لـكل فـريق دحـرجـة وأثـنـاء الـلـعب 
ـــســـاحـــة الـــكـــرة من أول  6أمـــتـــار في ا
رمى في أول اخلاصـة بـهم والـدفاع عـن ا
أمتار وإذا لم يـلتـزم الفـريق بالـقوان 3
فسوف يـحصل عـلى رمية جـزاء ال يُسمح
فيـهـا سـوى لالعب واحـد فقط بـالـتـصدي

للكرة في مرمى  9أمتار.
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اكـد عضـو االحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم
ـسـتـقـيل فـالح مـوسى أن االحتاد لم ا
نـحهـا االحتاد يـسـتغل األمـوال التـي 
الـدولي فيفـا بتوفـير أراضي للـمشاريع
الــريــاضـــيــة. وقــال مــوسى في حــديث
ـنح االموال للجان صـحفي  إن "فيفا 
في االحتـادات مـقـابل نـشـاطات مـعـيـنة
وفي حـال لم تـتـحـقق الـنـشـاطـات تـعاد
االمــوال لــفــيــفــا" مــبــيــنــاً ان "االحتـاد
الـــدولـي يـــوفـــر امـــواالً من اجل بـــنـــاء
مــشــاريـع ريــاضــيــة لــكــنــنــا لم نــوفــر
اراضـي السـتــغالل األمــوال". وتـابع أن
"هـــنـــاك اشـــخـــاص حـــاولـــوا اســـقــاط
االحتـاد بشـتى الطـرق مبـينـاً  ال يوجد
سـبب لـتـقـد اسـتـقالـتـنـا غـيـر اخلوف
عــــلى رئــــيس االحتــــاد عــــبـــد اخلــــالق
مــسـعـود ونــائـبه عـلـي جـبـار. وأضـاف

ســـأرفض الــعــودة فـي حــال اتــصل بي
مـدير شـؤون احتاد الكـرة احمـد عباس
وكـذلك ال يـحق لي الـعـودة لـلـجـنة ألني
مــســتـــقــيل" مــشــيــراً إلى أن "أعــضــاء
االحتـاد جـميـعـهم قدمـوا االسـتقـالة وال
يــعـمـلـون في أي جلـنـة االن. ومن جـهـة
اخـــــريال أعـــــلـــــنت وزارة  الـــــشـــــبــــاب
والــريــاضـة عن مــفــاجـأة ســارة بــشـأن
مـــشـــروع "الــســـنــبـــلـــة" الــريـــاضي في
مــحـافــظـة الــديـوانــيـة. وذكـر بــيـان عن
مــكــتب الــوزارة  ان األخــيــر اســتـقــبل
مــحــافظ الــديــوانــيــة زهــيــر الــشــعالن
وبـــحث مــعه ســبـل تــفــعــيـل الــتــعــاون
ـــشــتــرك بــ الـــطــرفــ فـي مــجــاليّ ا
الــشـبــاب والـريـاضــة". وأكـد ريـاض ان
"الــوزارة تـعــمل بـجــهـد حــثـيث ســعـيـاً
ــشـــاريع إلعـــادة الـــعــمـل في جـــمــيـع ا
ــتــلــكــئــة وبــحث اســبــاب تــوقف كل ا
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احـــتـــضن مـــلــعـب مــشـــروع الـــبــطل
ـبــاراة الـتــجـريــبـيــة بـ ــبي ا االو
يـة مشروع منـتخب االشـبال واكـاد
البطل حـيث تفـوق منتـخب االشبال
بنتيجة خمسة اهداف مقابل هدف

جــــاءت االهـــداف بــــإمـــضــــاء كل من
عبدالله احمد وحـس فاهم بهدف
لــكل واحـد مــنـهــمـا ومــحـمــد حـيـدر

بهدف واحد. 
وأشــرك اجلــهـاز الــفــني لــلـمــنــتـخب
اغلب الالعـب من اجل االطالع على
مـــســـتــــواهم وحتــــضـــيـــراتــــهم الى
قبلة فضال عن الوحدات باريات ا ا

ـنتـظمة خالل التـدريبـية ا
ايام االسبوع.  

ــدرب حــسن كــمـال وقــدم ا
شــكـــره وتــقــديـــره الى جــمــيع
الالعبـ علـى ما بـذلوه من جـهد
ـبـاراة فـضـلًـا عن االداء كـبـيـر في ا
والنتيجة.. وقال: همنا ليس النتيجة
بـــقــدر مــا نــفــكــر كــيـف نــبــني جــيال
سـتـقبل الـكـرة العـراقيـة نـعم لديـنا
مــواهب وطــاقــات واعـدة ويــجب ان
نسـتمـر بصـقلـهم وتهـيئـتهم بـالشكل
نتخب خالل الصحيح ما يـحتاجه ا
ـقـبـلة هـو الـدعم واالهـتـمام الـفـترة ا

بهذه الفئة.
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كفوف جانب من إستعدادات منتخب ا

خالد موسى

فـي يـــعـــود بـــالـــثــــاني وتـــدارك حتـــديـــات
مـــبـــاريـــات الـــذهـــاب قـــبل ان يـــســـقط في
الــبــصـرة  ويــفــقــد  كـامـل الـنــقــاط وبـدأت
مـعـاناة مـبـاريات الـذهـاب  ويخـشى تـكرار
ـاضي الـتي ــوسم ا ســيـنـاريـو مــشـاركـة ا
تــضـررت بــسـبب  تـكــرار عـثــرات الـفـريق.
ووضع الـصـناعـات حدا لـلنـتـاج  السـلبـية
عـــلى حــســـاب ضــيــفـه نــفط مـــيــســان
والـفوز عليه بهدفـ ليتقدم أربعة
مـواقـع ويـجـد نـفـسه إمـام تـغـيـر
ؤخرة مهمة باخلروج من  من ا
وفـي ان تــأتي الـــنــتــيـــجــة في
وقــتـهـا وسط حـاجـة الـفـريق
للنقاط. وقاد مهندعبدالرحيم
الـزوراء لـلفـوز لثـاني بنـفسه
بـفـضل تسـجيل هـدف احلسم
لـلمرة الثـانية بعـدما قاده امام
الـــطـــلـــبــة فـي الــوقـت الــقـــاتل
ـوقع ويــتــقـدم الــفـريـق الى  ا

الرابع بست نقاط.  

أيوب اديشو

مــشـروع بـشـكل مـنــفـرد من اجل تـذلـيل
الـعـقـبـات وجتـاوزهـا عـبـر حـلـول آنـيـة
ومـــســتـــقـــبــلـــيــة لـــذا جنـــد ان بــعض
ــشـاريع عـاد الـعــمل فـيـهــا وبـعـضـهـا ا
اآلخــر مـا زلـنــا نـعـمل لــتـهـيـئــة الـسـبل

الـكـفـيـلة إلعـادتـهـا لـلـعمل". واوضح ان
"مـشــروع مـديـنـة الـسـنــبـلـة الـريـاضـيـة
ـيزة الـذي يـتـمتع بـخـواص وصفـات 
شـاريع سيـتم اعادة الـعمل عن بـقيـة ا

. فيه قريباً جداً


